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BABAUGYVED 
ÉS A MILLIÁRDOK 
Az ország 48. leggazdagabb em-
bereként jelöli meg egy múlt hé-
ten megjelent kiadvány Bába Ist-
vánt. Az ügyvéd lapunknak el-
mondta: a több évtizedes jogi 
munkássága alatt összegyűjtött 
érték meg sem közelíti a 3,5 mil-
liárd forintot, és fogalma sincs, 
honnan vették ezt az összeget. 

4. oldal 

CSÁNYI TAMÁS MÁR FOCIZIK 
•A közelmúltban tüdőműtéten 
átesett zákányszéki Csányi Ta-
más egyre jobban érzi magát, 
még orvosait is meglepte gyors 
gyógyulása. A legnagyobb öröm 
azonban az a számára, ha két ki-
csi gyermekével játszhat az ud-
varon. Édesapjuk azonban csak 
módjával rúgja a labdát, még 
nem erőltetheti meg magát. 

4. oldal 

MENETEL A PICK 
A Pick Szeged férfi kézilabdacsa-
pata idegenbeli győzelme 
(31-26) után hazai környezetben 
is magabiztosan 31-21-re verte 
KEK-találkozón a holland De 
Groot Groep együttesét. Dragan 
Djukics edző tanítványai kettős 
sikerrel jutottak tovább. 
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A vajdasági magyarok lesznek az intézkedés szenvedő alanyai 

Vízummal a szülői értekezletre 
Jugoszlávia állampolgárai, köz-
tük a vajdasági magyarok a ter-
vek szerint jövő nyártól csak 
érvényes vízummal léphetik 
majd át a magyar határt . 

- Morognak az emberek. A feke-
tézők továbbra is menni fognak, 
inkább a családoknak okoz majd 
komoly problémát - magyarázta 
a horgosi kocsma csaposa szom-
baton, amikor a fenyegető vi-
zumkényszerről kérdeztük. A 
legrosszabb a bizonytalanság, 
ugyanis senki sem tudja, mikor 
vezetik be a vízumot, és az 
mennyibe fog kerülni. 

Ha Magyarország várhatóan 
2004. január l-jétől az Európai 
Unió tagja lesz, átveszi az uniós 
előírásokat, köztük a schengeni 
egyezményt is. így vízumkény-
szert kell bevezetnie minden 
olyan országgal szemben, amely-
nek állampolgárai ebben a pilla-
natban csak vízummal léphetnek 
be az EU területére. 

Az engedély azonban csak Ma-
gyarországon érvényes, a tovább-
utazáshoz úgynevezett schengeni 
vízumra lesz szükség. Mivel az 
európai jog nem ismeri a kisha-
tárforgalmi útlevelet, a jelenleg 
még a jugoszláv állampolgárok 
birtokában lévő okmányt meg-
szüntetik. 

Budapest, Szeged, azaz Magyarország felé nem lesz teljesen szabad az út. 

Mindkét lábát elvesztette a 73 éves asszony 

Tragédia a trolivégállomáson 

Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás a 3. oldalon 

Mindkét lábát amputálni kellett annak az idős 
szegedi asszonynak, akire először rácsukta az aj-
tót a 8-as trolibusz sofőrje, majd áthaj tot t a lábán. 

Egy idős asszony szállt le vasárnap délelőtt a 8-as 
trolibuszról, a Vidra utcai végállomásnál. A sofőr 
azonban nem vette észre, hogy a néni még nem lé-
pett le a lépcsőről, ezért becsukta az ajtót. Az idős nő 
a troli alá esett, a mintegy 11 tonnás jármű pedig a 
hátsó kerekeivel á tha j to t t a nén i mindké t lábán. 

A szerencsétlenül járt 73 éves asszonyt a szegedi 

Il-es kórházba szállították. - Sajnos már nem lehe-
tett megmenteni a néni lábát - tájékoztatta lapun-
kat Gárgyán István adjunktus. A háromórás operá-
ciót végző orvos elmondta: a néni egyik lábát térd-
ből, a másikat pedig a bokánál kellett amputálni. 

Társaságunk mindent elkövet, hogy enyhítse az 
asszony fájdalmát - hangsúlyozta Szélpál Gábor, 
az SZKT marketingosztályának vezetője. 

A trolibusz vezetője ellen büntetőeljárás indul 
közút i baleset okozása m i a t t - t u d t u k m e g Bárány 
Zoltántól, a rendőrség sajtóügyeletesétől. 

Életveszélyes épület, színvonalas ellátás 

Támasz nélkül a deszki kórház 
Nem támogatja a deszki kórház 
felújítását a minisztérium. így 
nem tudni, mikor lesz pénz az 
életveszélyessé nyilvánított föld-
szintes épület felújítására. 

A mellkasi betegségek szakkórhá-
zának nincs adóssága. Agyszámot 
csökkentett, amikor minden in-
tézmény az ágyakért harcolt. Ra-
cionalizált, amikor még híre sem 
volt egészségügyi reformnak. A 
boldoguláshoz azonban nem csak 
erre van szükség. Kraszkó Pál pro-
fesszor, az intézmény igazgatója 
azt mondja, nincs olyan, hogy egy 
intézmény szinten tartja magát. 
Lecsúszás van, vagy előrelépés. A 
deszki kórház azonban jó ideje 
nem kapja meg azt a - politikai -
segítséget, amely az előrelépéshez 
szükséges. Hiába állapodtak meg 
néhány évvel ezelőtt a megyei 
közgyűlés képviselői arról, hogy 
előbb a szentesi, majd a makói, 
végül a deszki kórház felújítását 
támogatják. 

A gondozott kórházpark szépsége az intézményben folyó munkáról is beszél. Fotó: Karnok Csaba írásunk a 3. oldalon. 

A piaristában 
báloztak a gólyák 

Gólyahölgyek, egymás között . A Szegedi Tűdományegyetem a Du-
gonics András Piarista Gimnáziumban rendezte meg gólyabálját. 
(Részletek az 5. oldalon.) Fotó: Schmidt Andrea 

Még mindig nincs ötös a lottón 

Közel a kétmilliárdhoz 
Továbbra sincs telitalálatos szel-
vény az ötös lottón, így a jövő he-
ti számsorsoláson a főnyere-
mény - minden idők legnagyobb 
magyarországi lottónyereménye 
- már 1,940 milliárd forint lesz. 

Ezt Somorai László, a Szeren-
csejáték Rt. kommunikációs 
igazgatója közölte a vasárnapi 
összesítés után az MTI-vel. Az 
ötös lottón immár 24 hete nincs 
telitalálatos szelvény. 
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